
 18

TRƯỜNG CĐSP SÓC TRĂNG   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM           

KHOA TỰ NHIÊN                        Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

                     

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC CVHT THÁNG 12/2012 
& 2 TUẦN ĐẦU THÁNG 01/2013   

Năm học: 2012 - 2013  
T
T 

NỘI DUNG CÔNG TÁC THỜI GIAN 

01 Tham gia các hoạt động chào mừng ngày 22/12 và 09/01. Tháng 12/2012 

02 
Nhắc nhở SV ôn tập chuẩn bị tốt cho kỳ thi cuối HKI (26-29/12) và thực hiện 
nghiêm túc nội quy, quy chế thi. 

Tháng 12/2012 

04 
Luyện tập chuẩn bị tham gia hội thao các trường ĐH, CĐ ĐBSCL tại Đồng 
Tháp.  

Theo kế hoạch 

05 
Dự sinh hoạt dưới cờ đánh giá hoạt động tháng 11,  triển khai kế hoạch tháng 
12/2012 và kỷ niệm ngày Truyền thống QĐ NDVN. 

10/12/2012 

06 
Chuẩn bị tham gia hội thi Olympic các môn KH MLN và Tư tưởng HCM cấp 
trường. (Mỗi lớp chọn 1 SV vào đội tuyển của khoa&tập luyện theo kế hoạch) 

Tháng 12/2012 

07 
SV TTSP năm thứ Hai, năm thứ Ba tự nghiên cứu các loại hồ sơ, sổ sách, các 
quy định về nhiệm vụ của giáo viên THCS. 

Tháng 12/2012 

08 
Giáo dục tư tưởng chính trị , động viên SV viên an tâm học tập, thực hiện tốt 
nội quy, nề nếp. Quan tâm tìm hiểu truyền thống QĐ NDVN. 

Tháng 12/2012 

10 
Khắc phục hiện tượng sinh viên nghỉ học không phép, đi trễ. Xử lý kịp thời 
những SV vi phạm nội quy. 

Tháng 12/2012 

11 
CVHT năm chắc điểm thưởng, phạt của các SV, tổ chức đánh giá chính xác 
kết quả rèn luyện SV lớp minh trong học kỳ I. (tự bố trí thời gian họp lớp). 

Tháng 12/2012 

12 
SV TTSP năm thứ Hai, Ba nghe triển khai kế hoạch thực tập và hướng dẫn 
làm bài tập NCKH (14g 22/12- tại HT và các phòng học theo bố trí của PĐT).  

Tháng 12/2012 

13 Nhắc nhở SV tham dự buổi báo cáo về nhiệm vụ của giáo viên phổ thông.  Tháng 12/2012 

14 
Rà soát biên chế các môn học của lớp trong HKII. Phối hợp hoàn chỉnh TKB. 
(tránh tình trạng bỏ sót) Tháng 12/2012 

15 
Nhắc SV ngoại trú chấp hành đúng nội quy, quy định trong sinh hoạt, ăn ở.  
Dự hội nghị phối hợp công tác quản lý SV. Tháng 12/2012 

16 
CVHT nhận bảng điểm HKI của lớp, họp lớp thông qua kết quả HT, RL và 
lập danh sách SV được đề nghị khen, thưởng HKI. 

Tháng 12/2012 

17 
Nhắc nhở sinh viên có kế hoạch trả nợ HP theo quy định, CB lớp tăng cường 
quản lý lớp và thực hiện báo cáo đầy đủ theo quy định. 

Tháng 12/2012 

18 Phổ biến tiêu chuẩn tốt nghiệp cho SV 3 lớp K16. Tháng 12/2012 

19 Dự buổi sơ kết HKI trong sinh viên. 8g 12/01/2013 

 Sóc Trăng, ngày 4 tháng 12 năm 2012 
TRƯỞNG KHOA      

 
 

DƯƠNG THỪA KHÁNH 


